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Dos accidentes graves en Àger, 
uno por un choque con ‘quad’ 
y otro de parapente | PÁG.9

ENTREVISTA A JORDI DURÁN 
FiraTàrrega aporta visibilidad a la 
nueva producción catalana | PÁG.27

‘AREKA’ GANA EL VII MOSTREMP. El 
cortometraje de Begoña Vicario se lleva los 
2.000 euros del primer premio en el festival 
de cine rural del Pallars | PÁG.29

La tasa del alcantarillado 
pasa de 250 a 2.500 euros 
en Pont de Montanyana

LA 
PÀGINA 

TRES

Los vecinos del pueblo medieval se han manifestado en contra de              
la desorbitada subida del precio del agua en los dos últimos años

El nuevo centro de 
atención ciudadana 
reduce el tiempo de 
espera del usuario
La puesta en marcha de las 
nuevas instalaciones de la Ofi-
cina Municipal d’Atenció al Ciu-
tadà, ubicadas en la Rambla 
Ferran, ha permitido mejorar 
el servicio que reciben los veci-
nos de Lleida, puesto que se ha 
reducido el tiempo de espera 
media, a la par que se ha au-
mentado el número de perso-
nas atendidas. | PÁG.6

FOTO: Núria García / El delantero azul Juanto Ortuño se lleva el balón durante una jugada del partido de ayer en el Camp d’Esports

El Lleida abre la liga con 
una esperanzadora victoria 
contra el Villarreal B

El Lleida Esportiu protagonizó un esperanzador arranque de la liga su-
mando los tres puntos en juego, en casa, contra el Villarreal B, uno de los 
equipos llamados a luchar por los puestos de play off de ascenso (2-1). Los 
leridanos completaron una excelente primera mitad (2-0) y se vieron con-
dicionados por un tempranero gol y una expulsión en la segunda parte, 
pero supieron sufrir para sacar adelante su primera victoria. | PÁG.17-19

Cancelan 
el premio 
británico 
de motos 

Craviotto 
se lleva su 
segunda 
plata en  
el Mundial

El piloto leridano Marc Már-
quez declaró ayer que lo más 
importante es la seguridad de 
todos.

El Madrid 
líder tras 
remontar y 
golear (1-4) 
al Girona 

| PÁG.21

| PÁG.22

| PÁG.23
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L’Ajuntament de Tàrrega 
amplia la vorera del 
col·legi Jacint Verdaguer
El pas s’eixampla fins a 1,85 metres i es 
mantenen les pilones que delimiten la calçada

Tàrrega
REDACCIÓ
En dies d’activitat escolar, aquest 
pas és molt transitat pels infants 
que estudien al centre i per les 

seves famílies. L’eixamplament 
de la vorera millorarà el principal 
accés al col·legi i reforçarà la se-
guretat dels vianants, evitant que 
hagin d’envair la calçada a les ho-

res d’entrada i sortida de l’alum-
nat. En aquest sentit, s’ampliarà 
la vorera fins a 1,85 metres d’am-
plada en un tram de 90 metres 
lineals de longitud. Se substituirà 
la vorada i el paviment de panots 
renovant una superfície total de 
225 metres quadrats de via públi-
ca. L’obra desplaçarà els embor-
nals actuals situats al costat de la 

L’Ajuntament de Tàrrega realitza aquests dies les obres 
per ampliar la vorera sud del carrer de Ramon y Cajal, 
situada davant el col·legi Jacint Verdaguer de la capital de 
urgellenca.

Rescaten un 
excursionista 
a Bellver de 
Cerdanya
Els Bombers de la Generali-
tat van rebre un avís ahir a les 
13.47 hores del migdia per un 
jove que havia caigut mentre 
feia excursionisme a Bellver de 
Cerdanya. Un helicòpter dels 
Grae es va traslladar al lloc dels 
fets,  prop del refugi del Gerec, 
després de dur a terme el pro-
tocol establert en aquest tipus 
de situacions, van endur-se al 
jove a l’Hospital de Puigcerdà. 
Els Bombers van poder deter-
minar, abans que l’atenguessin 
els serveis mèdics de l’hospital, 
que l’excursionista presentava 
un traumatisme a la mandíbu-
la. El noi estava de ruta per la 
muntanya amb un grup d’ex-
cursionistes quan va patir l’ac-
cident.

Un ferit greu 
en caure 
mentre 
feia parapent 
a Àger
Un home de 42 anys ha resul-
tat ferit greu després de preci-
pitar-se mentre feia parapent a 
Àger, a la banda sud de Terra-
dets. Els Bombers de la Gene-
ralitat de Catalunya van rebre 
l’avís de l’accident a les 15.41 
hores i van desplaçar a la zona 
un helicòpter dels Grae. Des-
prés de dur a terme el proto-
col establert en aquest tipus 
de situacions, els bombers i 
personal sanitari dels Grae van 
traslladar l’home a l’hospital. El 
baró presentava contusions a 
l’esquena i al turmell esquerra, 
segons l’informe dels Bombers 
de la Generalitat.

FOTO: Aj. Tàrrega / Els treballs d’ampliació de la vorera davant l’escola

vorada així com l’escomesa domi-
ciliària d’aigua de boca. El consis-
tori ja va col·locar fa un temps en 
aquest indret 22 pilones delimi-
tant la calçada. Aquestes pilones 
es mantindran desplaçant-les, 

fins al nou límit de la vorera. Així 
mateix, s’afegirà una barana de 9 
metres al frontal de la porta prin-
cipal de l’escola Jacint Verdaguer. 
L’execució de les obres s’ha adju-
dicat per de 25.228 euros.

Reconeguda com una promesa 
de l’street art, l’artista lleidata-
na Lilly Brick, crea obres de gran 
format només utilitzant l’esprai. 
Al Pallars Jussà ha pintat 5 murs 
amb 8 animals de la fauna Ca-
talana en tant sols 10 dies. La 
majoria d’espècies en perill de 
regressió com l’aufrany, l’òliba, 
l’escanyapolls, l’escarabat blanc, 
el gran paó de nit. Espècies que 

tenen en comú l’alteració del seu 
hàbitat que afecta les seves po-
blacions. Tot un homenatge a la 
natura plasmat al Arborètum del 
Jussà, que està en constant evo-
lució i on s’hi poden veure una 
gran quantitat d’arbres i arbustos 
autòctons com d’altres indrets.  
L’Arborètum no és una simple col-
lecció de plantes. Es refugi i lloc 
de cria de fauna al Pallars.

L’artista Lilly Brick porta 
el seu art per primera 
vegada al Pallars Jussà 

FOTO: Alborètum / Imatge de l’artista mentre pintava un dels murals

Una helicòpter dels 
Grae es desplaça 
fins Àger per un 
accident de quad
Els Bombers de la Generalitat 
van rebre l’avís d’un xoc amb 
quad al terme d’Àger. Un he-
licòpter dels Grae es va des-
plaçar al lloc dels fets. En el 
moment de tancar l’edició 
d’aquest diari encara no s’havia 
determinat com s’havia produ-
ït l’accident, quants conductors 
anaven al vehicle, ni l’estat en 
què es trobaven.

L’ESTIU
VIATJA 
AMB BUS!
  
TOTS ELS DIES, 
FINS A L’11/9/18

Als matins, amb el bus, 
entrada gratuïta a 
l’Arborètum i al Castell 
dels Templers de 
Gardeny, coincidint amb 
els horaris d’obertura

Informació: Turisme de Lleida www.turismedelleida.cat
(C/ Major,31) 973 700 319 - infoturisme@paeria.cat
Preu bus: 1,20 euros (T-Temps/T-Nostra/ T-Estudiant/ATM/Emocity)
  Auriculars: 0,50 euros
  En cas de pluja se suspendrà el servei de bus turístic.
Horaris del Castell de Gardeny: 
De dimarts a diumenge i festius de 10 a 14h. Dilluns tancat. 
Tancament de la taquilla 30’ abans de l’hora de tancament del castell. w
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RUTA VERDA
10h  11h  12h

RUTA HISTÒRICA
18h  19h  20h  21h

Divendres i dissabtes
18h  19h  20h  21h  22h
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550 corredors participen a la 
Cursa dels 15 pobles de l’Aran
Jordi García i Marta Cester guanyen l’edició d’enguany
Més de 550 corredors van 
participar ahir  en la XXII 
edició de la Cursa dels 15 
pobles a la Val d’Aran.

Val d’Aran
REDACCIÓ
La Cursa i Caminada des 15 Po-
bles és ja una activitat esportiva 
consolidada que des dels seus 
orígens busca, a través d’aquesta 
prova, la recuperació dels antics 
camins i les vies de comunicació 
entre els pobles pirinencs, pas-
sant a formar part del patrimoni 
natural i també històric de la Val 
d’Aran. Els recorreguts van trans-
córrer pels diferents pobles de la 
zona del Baix i Mig Aran, amb inici 
a Es Bòrdes i final a Vielha. La cur-
sa XIX Trofeu Roland Gine- Carre-
ra Juvenil de 5 km es va disputar 
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des de Montcorbau fins al muni-
cipi de Vielha. Jordi García i Mar-
ta Cester van ser els guanyadors 
de la XXII edició de la cursa en la 
categoria masculina i femenina. 
Garcia va trigar 1 hora i 45minuts 
en recórrer els 21 quilòmetres, i 
Cester ho va fer amb 2 hores i 9 
minuts. En la categoria  masculi-
na d’11 quilòmetres el guanyador 
va ser Carlos Llerandi Lavandera 
amb un temps de 55 minuts i 16 
segons, i en la femenina s’endu-
gué el premi Josune Vilumbrales 
Bueno amb 1 hora 13 minuts i 8 
segons. L’acte de lliurament de 
premis va comptar amb la pre-
sència de la conselhèra de Toris-
me i Desvolopament Economic 
del Conselh Generau d’Aran, An-
na Díaz, a més d’altres autoritats 
polítiques del territori. FOTO: Conselh Generau d’Aran / Imatge de la sortida de la cursa masculina de 21 quilòmetres

El Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida va organitzar el 
passat cap de setmana una visi-
ta a la comarca del Pallars Sobi-
rà per a dos bloguers del blog de 
viatges Cómete el Mundo amb la 
finalitat que coneguessin i es fes 
ressò de l’oferta de turisme actiu 
de la comarca del Pallars.  Per fa-
miliaritzar-se amb l’espai els dos 
bloguers van optar per practicar 
el barranquisme.

El blog de 
viatges ‘Cómete 
el Mundo’ visita 
el Pallars Sobirà

FOTO: Patronat Turisme / Els dos bloguers durant l’activitat

La Dinogresca celebra 12 anys
Isona va acollir dissabte la dotzena edició de la Dinogresca. La festa 
va néixer el 2006 per relacionar el patrimoni paleontològic de restes 
de dinosaures que es conserva a la Conca Dellà, amb el bestiari 
popular català de dracs i víbries.  /FOTO: Museu Conca

E L E C T R I C  H Y B R I D

NAYMOTOR
www.naymotor.toyota.es
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La memòria històrica 
arrasa en la setena 
edició del Mostremp
Les desaparicions del franquisme, tema 
principal de les obres guanyadores
El curtmetratge ‘Areka’, de la directora Begoña Vicario, 
ha estat el vencedor de la setena edició del Mostremp, el 
festival de cinema rural al Pallars. 

Tremp
REDACCIÓ
El jurat, compost per Neus Ballús, 
Silvia Quer i Laura Jou, en van des-
tacar la utilització de diferents tèc-
niques d’animació que conforma 
el col·lectiu format per una vinte-
na d’artistes bascos. 

El film de Begoña Vicario es va 
endur els 2.000 euros de premi, 
que fou patrocinat per Bodegas 
Torres. L’obra que la va fer vence-
dora, Areka, narra la història d’un 
fill que lluita per trobar el cos del 
seu pare, mort pel franquisme. 

Sobre l’opressió del bàndol 
nacional tracta també el curtme-
tratge Cunetas, de Pau Teixidor, la 
cinta que més va agradar al pú-
blic del Mostremp, fet que el va 
dur a guanyar el premi del públic, 
que comptava amb un guardó de 
1.000 euros i que patrocina la Di-
putació de Lleida.  

Així, la memòria històrica, el 
franquisme i la Guerra Civil foren 
els protagonistes d’aquesta edi-
ció que va finalitzar ahir. Un fet 
destacat pel director del festival, 

Jose Bergés, durant la cloenda. 
Bergés va remarcar el lligam dels 
dos curts guanyadors i va explicar 
que Areka, en basc, vol dir, preci-
sament, “cuneta”. 

El poble despoblat de Fines-
tres, a la Ribagorça aragonesa, va 
ser el plató del curtmetratge Hora 
Blava, de Marga Begué, la guan-
yadora de la secció Pallars&Ri-
bagorça. El jurat, format per tres 

membres de tres entitats del te-
rritori, van voler premiar els pai-
satges singulars i el treball col·lec-
tiu de l’equip de rodatge. Pel que 
fa al premi juvenil Víctor del Val, 
el guardó va ser compartit entre 
la cinta Blanca i Qualsevol dia de 
la teva vida, de Ferran Castells i 
Gaia Iglesias, respectivament. 

L’organització tanca, així, una 
nova edició del Mostremp, la se-
tena, que l’organització va valorar 
com a “força exitosa”. Una valo-
ració positiva que “ens dóna for-
ces per encarar la vuitena”. 

FOTO: Jordi Uriach  / La cloenda del festival de cinema rural al Pallars va tenir lloc ahir a la tarda

Catalunya, 
la comunitat 
amb més 
cines i obres 
exhibides
Catalunya és la comunitat que 
encapçala la llista de comuni-
tats autònomes amb un major 
nombre de sales de cinema, 
669 pantalles, i de pel·lícules 
exhibides, 1.067 films diferents 
durant l’any 2017, segons da-
des difoses pel Ministeri de 
Cultura. Els madrilenys, seguits 
dels catalans, són els espanyols 
que més van al cinema a l’any, 
amb una mitjana de tres visi-
tes a les més de 500 sales que 
hi ha a la comunitat de Madrid, 
al contrari que els extremenys 
que hi van 1,1 vegades a l’any, 
els que menys d’Espanya.

Chazelle i 
Guadagnino, 
a la Mostra de 
Venècia
Les noves pel·lícules de Damien 
Chazelle, els germans Coen o 
Luca Gudagnino competiran en 
la 75a Mostra de Venècia, que 
comença aquest dimecres i que 
també mostrarà el film que Or-
son Welles va deixar inconclús 
o el debut de Bradley Cooper 
a la direcció. Una intensa edi-
ció en la qual Venècia ha acollit 
sense condicions les producci-
ons de Netflix, enfront de les 
limitacions imposades per Can-
nes, la qual cosa permetrà veu-
re a la Mostra els últims treballs 
d’Alfonso Cuarón, Paul Green-
grass o els Coen, a més del film 
pòstum de Welles, completat 
pels productors Frank Marshall 
i Filip Jan Rymsza.

Aquest cap de setmana ha 
arrencat la setena edició del 
curs internacional d’Arpa Horta 
de Lleida. El certamen comp-
tarà amb la participació de vuit 
arpistes estrangers, procedents 
d’Alemanya, el Regne Unit, 
Itàlia, França, Portugal i el Japó.

Aquests ambaixadors inter-
nacionals de l’arpa, de nivell 
professional i semiprofessional, 
han viatjat a Lleida per fer tal de 
fer una immersió d’una setma-
na. Durant tot aquest temps, 
rebran classes particulars i col·
lectives de la mà de la gran 
mestra Isabelle Perrin, l’arpista 
catalana Maria Lluïsa Ibáñez i 
l’arpista lleidatana Berta Puig-
demasa, que segueix amb la 
missió d’apropar al territori 
lleidatà aquest instrument que 
cada cop esdevé més conegut. 
En concret, el curs tindrà lloc a 

Cal Muntanyès, una casa rural 
de la Partida Rufea, una de les 
46 partides o barris que formen 
l’Horta de Lleida.

A més a més, aquest any és 
el primer cop que 2 arpistes 
masculins participen en el cer-
tamen musical.

El curs d’enguany, amb una 
setmana de durada, finalitzarà 
el pròxim 1 de setembre, i ho 
farà amb un concert de clau-
sura a càrrec dels alumnes a 
l’Espai Orfeó. Malgrat que la 
ciutat de Lleida no disposa de 
cap conservatori ni escola que 
ofereixi l’opció d’estudiar arpa, 
els amants d’aquest instrument 
l’estudien a escala particular, de 
la mà de l’arpista Berta Puigde-
masa. És per aquesta raó que 2 
arpistes de les terres de Lleida 
participaran en el concert de 
clausura del curs.

Inici del VII Curs Internacional 
d’Arpa Horta de Lleida

FOTO: B. Puigdemasa / Els arpistes faran una immersió d’una setmana

FOTO: J. Uriach / La trobada va aplegar un gran nombre de participants
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